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1197 വൃശികം 2
2nd Vrischikam 1197

Thiruvananthapuram,
Wednesday
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1943 കാർതികം 26
26th Karthika 1943

ഫാറം നമ്പർ 7
[RFCTLARR ചട്ടം 18(1) കാണുക]
RFCTLARR Act 2013 വകുപ്പ് 11(1) പ്രകാരം രരസ്യപ്പപ്പടുത്തുന്ന
പ്രാഥമിക വിജ്ഞാരനം

2021 ലസപ്െംബർ 25.

നമ്പർ DCWYD/2479/2019-B1.

കേരള സർക്കാർ 25-5-2021 തീയതിയിലെ ജി. ഒ. (പി) നമ്പർ 57/2021/ആർ.ഡി.
വിജ്ഞാപനപ്പോരം
ജെകസചന

പദ്ധതിയുമായി

നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും
നിയമം

2013

സ്ലപഷ്യൽ

തഹസിൽദാർ
ബന്ധലെട്ട്

സുതാരയതയ്ക്കും

വയവസ്ഥേൾക്കനുസരിച്ച്

എൽ.എ.

(ജനറൽ)

വയനാടിലന

ഏലെടുക്കെിൽ

നയായമായ

പുനരധിവാസത്തിനുമുള്ള

അവോശ

ഭൂമി
ഭൂമി

ലപാന്ുംവിെ

നടപടിപ്പോരം

ഏലെടുക്കുന്തിനായി േളക്ടറുലട ചുമതെ വഹിക്കുന്തിന് നികയാഗിക്കലെട്ടതിനാെും;
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താലെ പട്ടിേയിൽ ലോടുത്തിരിക്കുന് ഭൂമി ഒരു ലപാതു ആവശയത്തിന്, അതായത്,
ോരാെുെ ജെകസചന പദ്ധതിക്ക് ആവശയമുലെകന്ാ, ആവശയമുൊോനിടയുലെകന്ാ,
കേരള സർക്കാരിന് കബാദ്ധയലെടുന്തുലോെും;
ആയതുലോെ്, ഇകൊൾ, ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബന്ധലെട്ടവരുലട അറിവികെക്കായി
ഭൂമി

ഏലെടുക്കെി ന്

നയായമായ

നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും

സുതാരയതയ്ക്കും

പുനരധിവാസത്തിനും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള അവോശനിയമം 2013 വേുെ് 11
ഉപവേുെ് (1) പ്പോരമുള്ള ഒരു അറിയിെ് ഇകതാലടാെം പുറലെടുവിക്കുന്ു.
കമൽ പ്പസ്താവിച്ച പ്പോരം പട്ടിേയിൽ ലോടുത്തിരിക്കുന് ഭൂമിയിൽ താത്പരയമുള്ള
ഏലതാരാളും

ഈ

വിജ്ഞാപനം

പുറലെടുവിച്ച

തീയതി

മുതൽ

അറുപതു

ദിവസത്തിനുള്ളികൊ ഇത് സംബന്ധിച്ച ലപാതു അറിയിെ് നൽേിയ കശഷ്ം അറുപതു
ദിവസത്തിനുള്ളികൊ

ഏതാക

സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ
നാളതീേര

ാ

ലപാന്ും

അവസാനം

സംഭവിക്കുന്ത്

വിെയ്ലക്കടുക്കുന്

ം സംബന്ധികച്ചാ പ്പമാ

അപ്പോരമുള്ള

ഭൂമിയികേൽ

ഭൂകരഖേളുലട

ം സംബന്ധികച്ചാ തങ്ങൾക്കുള്ള ആകേപം,

ഏലതങ്കിെും ഉലെങ്കിൽ കരഖാമൂെമുള്ള പ്പസ്താവന സഹിതം സ്ലപഷ്യൽ തഹസിൽദാർ
എൽ. എ. (ജനറൽ) വയനാട് മുൻപാലേ സമർെികക്കെതാ

്. നിശ്ചിതോെപരിധിക്ക്

കശഷ്ം സമർെിക്കുന് പ്പസ്താവനേളും/ആകേപങ്ങളും ആകേപേന് ഭൂമിയികേെുള്ള
താൽെരയലമന്താല

ന്്

ആകേപത്തിൽ

വയക്തമായി

വിശദീേരിക്കലെടാത്ത

സാഹചരയത്തിെും അത്തരത്തിെുള്ള പ്പസ്താവനേളും/ ആകേപങ്ങളും ലമാത്തത്തിൽ
നിരസിക്കലെടുന്തായിരിക്കും.

ഏലെടുക്കുന്

ഭൂമിയുലട

കേവശക്കാരായ

ആളുേളുലട വിവരങ്ങൾ ഇകതാലടാെം കചർത്തിട്ടുെ്.
സാമൂഹയ പ്പതയാഘാത പഠന റികൊർട്ട് വയനാട് ജില്ലാ േളക്ടറുലട ഔകദയാഗിേ
ലവബ്കസെിൽ െഭയമാ

്. ആയതിലെ സംേിപ്തരൂപം ഇകതാലടാെം കചർത്തിട്ടുെ്.

സ്ാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത് രഠന റിപ്പ്പാർട്ടിപ്പെ സ്ംക്ഷിര്ത്രൂരം
വയനാട് ജില്ലയിൽ സുൽത്താൻ ബകത്തരി താെൂക്കിൽ കതാമാട്ടുചാൽ വികല്ലജിൽ
ോരാെുെ

ജെകസചന

കേവശക്കാരുലട

പദ്ധതിക്കായി

ലതാെിെികനാ,

നിർദ്ദിഷ്ട

ഭൂമി

വരുമാനത്തികനാ,

ഏലെടുക്കുന്തുമൂെം

അവിടലത്ത

ഭൂമി

പരിസ്ഥിതികക്കാ,

ലപാതു ഇടങ്ങൾകക്കാ, വീടുേൾകക്കാ, സ്ഥാപനങ്ങൾകക്കാ, യാലതാരുതരത്തിെുള്ള
ആഘാതവും
RFCTLARR

ഉൊേുന്ില്ലാലയന്ും
നിയമം

2013

ആലരയും

പ്പോരമുള്ള

േുടി

ഉചിതമായ

ഒെിെികക്കെതില്ല

നഷ്ടപരിഹാരം

എന്ും

നൽേി

ഭൂമി

ഏലെടുക്കൽ നടപടിേളുമായി മുകന്ാട്ട് കപാോലമന്് സാമൂഹയ പ്പതയാഘാത പഠനം
നടത്തിയ

സമിതി റികൊർട്ട്

ലചയ്തിട്ടുെ്. വിദ്ദ സമിതി റികൊർട്ട് ജില്ലാ േളക്ടർ

അംഗീേരിച്ച് ഉത്തരവാേുേയും ലചയ്തിട്ടുള്ളതുമാ
സാമൂഹയ

പ്പതയാഘാത

പഠന

്.

റികൊർട്ടിലെയും

സമുചിത

ഗവൺലമെ്

ഉത്തരവിലെയും പേർെുേൾ ജില്ലാ േളക്ടറുലട ഔകദയാഗിേ ലവബ്കസെിൽ െഭയമാ
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പട്ടിക
ജില്ല—വയനാട്.
താലൂക്ക്—സുൽത്താൻ ബകത്തരി.

വില്ലല്ലജക/കദശം—കതാമാട്ടുചാൽ.

(ഏകല്ലേശ വിസകതീർണ്ണമാ

് നൽേിയിരിക്ുന്ത്.)

ബാധിക്കലെട്ട
ഏേകദശ
ഏത് ലപാതു
േുടുംബങ്ങലള
ം വിസ്തീർണ്ണം ആവശയത്തിന്
േുടിലയാെിെികക്കെ
(ലഹക്ടർ)
എന്്
ോര ം

പ്േമ
നമ്പർ

സർകേ
നമ്പർ

1

606/1
A

1. േുഞ്ഞി േൃഷ്്
േുമിൾേെി

606/1
A1

2. കജാസഫ്, ലേ. പി.,
േുഞ്ചരത്ത്,
േുമിൾേെി

82/4B

3. അെുണ്ണി,
വയങ്കര വീട്ടിൽ,
േുമിൾേെി

2

3

4

വിവര

നിെം/
പുരയിടം

0.4000

ോരാെുെ
ജെകസചന
പദ്ധതി

ഇല്ല

കേവശക്കാരുലട
വിവരങ്ങൾ

4. െേ്മി,
േുമിൾേെി
5. കഗാപാെേൃഷ്്
േുമിൾേെി

83

6. ഗംഗാധരൻ,
േുമിൾേെി

0.4000
പ്പഹ്ക്ടർ

ആപ്പക

(ഒെ്)

ജില്ലാ േളക്ടർ,
വയനാട്.

വിശദീേര
(ഇത്

വിജ്ഞാപനത്തിലെ

ക്കുറിെ്

ഭാഗമാേുന്തല്ല.

ലവളിലെടുത്തുന്തിന് ഉകദ്ദശിച്ചുലോെുള്ളതാ

എന്ാൽ

ലപാതു

ഉകദ്ദശയം

്.)

വയനാട് ജില്ലയിൽ സുൽത്താൻ ബകത്തരി താെൂക്കിൽ കതാമാട്ടുചാൽ വികല്ലജിൽ
ോരാെുെ ജെകസചന പദ്ധതിയുലട ഭൂമി ഏലെടുക്കെുമായി ബന്ധലെട്ട് 2013-ലെ ഭൂമി
ഏലെടുക്കെിൽ

നയായമായ

നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും

സുതാരയതയ്ക്കും

പുനരധിവാസ

ത്തിനുമുള്ള അവോശനിയമത്തിലെ വയവസ്ഥേൾക്ക് വികധയമായി ഏേകദശം 0.4000
ലഹക്ടർ ഭൂമി ഏലെടുക്കുന്തിനുകവെി എേ്സിേയൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ോരാെുെ പദ്ധതി,
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വയനാട് സമർെിച്ച അർത്ഥനയുലട അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടി സവീേരിക്കാൻ
തീരുമാനിച്ചതിനാൽ 2013-ലെ ഭൂമി ഏലെടുക്കെിൽ നയായമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും
സുതാരയതയ്ക്കും

പുനരധിവാസത്തിനും,

പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള

നിയമത്തിലെ ചട്ടം 18 പ്പോരം ഒരു വിജ്ഞാപനം പ്പസിദ്ധലെടുകത്തെതുമാ

അവോശ
്.

ഈ വിജ്ഞാപനം മുേളിൽ പരാമർശിച്ച െേയം കേവരിക്കുന്തികെക്കായി
മാപ്തം.
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